
ءءقول الله تبارك وتعالى :((  تتءآ شششش تةا ال تلشش حح ءر حما  ءه ءف تل ءإلي ششا .ا  حلي تر قق ءفا  تل ءللي
شع قجششعو شمج نا  قهما  تم تع حط أ

ت ءذ ىا  لل ءتا .ا ا حي تب حل تذاا ا ته لبا  تر حاا  قداو قب حع تي حل تف ءفا .ا  حي لص تاوال
شف حعو حج نا خ شم قهما  تن تم تءا  )) هذه السورة لها صلة بالسورة الههتي قبلهها، إذتاو

أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل علههى أهههل مكههة بمهها
يي ن الله في هذه فعل بأصحاب الفيل الذي ن قصدوا مكة لهدم الكعبة، فب
السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكههة، علههى قريههش وهههو إيل فهههم
مرتي ن في السنة، مرة في الصيف ومرة فههي الشههتاء، واليل ف بمعنههى
الجمع والضم، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء،
ومرة في الصيف، أما فههي الشههتاء فيتجهههون نحههو اليمهه ن للمحصههول ت
الزراعية فيه، ولن الجو مناسب، وأما في الصيف فيتجهون إلى الشهام
لن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت فههي الصههيف مههع
مناسبة الجو البارد، فهي نعمة م ن الله سبحانه وتعالى على قريش في

: رحلة الشتاء، في أي وقت؟ فههي أيالرحلةا الاولىهاتي ن الرحلتي ن؛ 
: رحلة الصيف في جهة؟ الشام.  لما ذكرهماوالثانيةجهة؟ في اليم ن، 

بهذه النعمة، وهي نعمة عظيمة، لنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب
كبيرة م ن هذه التجارة، أمرهم الله عز وجل أن يعبههدوا رب الههبيت عههز

اا له على هذه النعمة،فليعبداواا ربا هذاا البيتوجل قال: ((   )) شكر
والفههاء هههذه إمهها أن تكههون فههاء السههببية، أي فبسههبب هههاتي ن الرحلههتي ن
ييا كان فهههي مبنيههة علههى ليعبدوا رب هذا البيت، أو تكون فاء التفريع، وأ
مهها سههبق، أي فبهههذه النعههم العظيمههة فيجههب عليهههم أن يعبههدوا اللههه،
اا، أن يتعبد النسههان للههه والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيم
يتذلل له بالسمع والطاعة، فإذا بلغه ع ن الله ورسوله أمر قال: سههمعنا
وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال: سمعنا وآمنا، على وجههه المحبههة والتعظيههم،
اا فبالمحبة يقوم النسان بفعل الوامر، وبههالتعظيم يههترك النههواهي خوفهه
م ن هذا العظيم عز وجل، هذا معنى م ن معاني العبادة، وتطلق العبههادة
يدها شيخ السلم اب ن تيمية ه رحمه اللههه ههه على نفس المتعبد به، وقد ح

إنا العبادةا اسما جششامعا لكششلا مششاا ليحبششها اللششهبهذا المعنى فقال: " 
 "، ولهههذااوليرضاه،ا مج نا القعوال،ا اوالمعمالا الظاهرة،ا اوالباطنششة

لو سألك سائل: الصلة ماذا؟ أعبادة أم عادة؟ قل: عبههادة. ولههو سههألك
سائل: أنت الن تصلي فما معنى صههلتك هههذه؟ فقههل معناههها: العبههادة
لله، نتعبد لله عز وجل، نتذلل له بالسمع والطاعة، وبما أمر أهل العلم.

 )): يعني به الكعبة المعظمههة، وقههد أضههافهاربا هذاا البيتوقوله: (( 



اوطهرا بيششتيا للطششائفيج نالله تعالى إلى نفسه في قههوله تعههالى: (( 
رب))، وهنهها أضهها ف ربههوبيته إليههه: (( اوالقائميج نا اوالركعا السجعودا 

 ))، وهل هو رب لغيره؟ الجواب: نعم، لك ن إضافة الربوبيةهذاا البيت
طهششرا بيششتيإليهههه علهههى سهههبيل التشهههريف والتعظيهههم، طيهههب (( 

 )) أليس كل شيء هو لله؟ للههه ملههك السههماوا ت والرض،للطائفيج ن
اا كل شيء لله، كل شيء ملك لله، لماذا أضا ف الله البيت إليه؟ تشريف
اا خصصه بالربوبية أي خصص البيت بالربوبية مرة، وأضههافه اا، إذ وتعظيم

اا، في آية ثانيههة:  اا وتعظيم ((ا إنمششاا أمششرتإلى نفسه مرة أخرى تشريف
اولها كششل )) وبعدها قال: (( أنا أمعبدا ربا هذها البلدةا الذيا حرمها

 )) احتراز م ن أن يتوهم واهم بههأنه رب البلههدة وحههدها فقههال: ((شيء
إنمشا )) ، ولكل مقام صههيغة مناسههبة، ففههي قههوله: (( اولها كلا شيء

)).أمرتا أنا أمعبدا ربا هذها البلدةا الذيا حرمهاا اولها كلا شششيءا 
مناسبة بيان عموم ملكه، لئل يدعي المشركون أنههه رب للبلههدة فقههط،

الذيأما هنا فالمقام مقههام تعظيههم للههبيت فناسههب ذكههره وحههده ، (( 
)) هههذه صههفةالششذيا )): (( أطعمهما مج نا جعوعا اوآمنهما مج نا خعوفا 

اا فمحلههها النصههب، ولهههذا يحسهه ن أن تقههف للههرب أو للههبيت؟ للههرب، إذ
الذيا أطعمهششم)) ثم تقول: (( فليعبداواا ربا هذاا البيتا فتقول (( 

 )) لظ نربا هذاا البيتا الذيا أطعمهم)) لنك لو وصلت فقلت: (( 
 )) صفة للبيت، وهذا بعيد م ن المعنههى ول يسههتقيمالذيالسامع أن (( 
)): بيهه نالذيا أطعمهما مج نا جعوعا اوآمنهما مج نا خعوفا به المعنى.(( 

الله نعمته عليهههم، النعمههة الظههاهرة والباطنههة، فإطعههامهم مهه ن الجههوع
اوآمنهموقاية م ن الهلك في أمر باط ن، وهو الطعام الذي يأكلونه، (( 

 )) وقاية م ن الهلك في المر الظههاهر؛ لن الخههو ف ظههاهر،مج نا خعوف
إذا كانت البلد محوطة بالعدو، خا ف أهلها وامتنعوا ع ن الخههروج، وبقههوا

أطعمهما مششج نا جششعوعفي ملجئهم، فذكرهم الله بهههذه النعمههة، (( ... 
)) وآمهه ن مكههان فههي الرض هههو مكههة، هههي آمهه ناوآمنهما مج نا خعوفا 

ييحههش حشيشههها، ول ييقطههع شههجرها، ول  مكههان فههي الرض، ولههذلك ل 
يتلتقط ساقطتها، ول يصاد صيدها، ول يسفك فيها دم، وههذه الخصهائص
ل توجد في البلد الخرى حتى المدينة، محرمة ولها حرم، لكهه ن حرمههها
دون حرم مكة، دون حرم مكة بكثير، حرم مكة ل يمكهه ن أن يههأتيه أحههد
اا، يجههب عليههه ذلههك، والمدينههة م ن المسلمي ن لم يأته ول مرة إل محرمهه
اا، وأمهها حههرم ليست كذلك، حههرم مكههة يحههرم حشيشههه وشههجره مطلقهه



ال، وأمهها حههرم المدينههة فرخههص فههي بعههض الشههجر لحاجههة، للحههرث مث
المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه، صيد مكة حههرام وفيههه
الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء، المهم أن أعظم مكان آم ن هههو
مكة، حتى الشجار آمنة فيه، وحههتى الصههيود آمنههة فيههه، ولههول أن اللههه
تعالى يسر على عباده لكان حتى البههائم قصههدي حههتى البههائم العامهة
اا تحههرم، لكهه ن اللههه تعههالى رحههم العبههاد وأذن لهههم أن التي ليست صيود
يذبحوا وينحروا في هذا المكان، وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله:

ااا اوليتخطفا الناسا مج نا حعولهم((  ااا آمن أاوا لما ليراواا أناا جعلناا حرم
))، يعني أفل يشكرون الله على هذا؟!  فهههذه السههورة كمهها تههرى كلههها
تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيههم، وفههي المهه ن
م ن الخو ف، وفي الطعام م ن الجوع، فإذا قال قائل: ما واجب قريههش
يل في مكة الن م ن قريههش أو نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب م ن ح
غيرهم، قلنا: الواجب الشكر لله تعالى بالقيههام بطههاعته، بامتثههال أمههره
واجتناب نهيه، ولهذا إذا كثر ت المعاصي في الحرم فالخطر علههى أهلههه
أكثر م ن الخطر على غيرهم، لن المعصية في مكان فاضل أعظم مهه ن

اومج نا ليششردا فيششهالمعصية في مكان مفضول، ولهذا قال الله تعالى: (( 
 ))، فتوعد اللههه تعههالى مهه ن أرادبإلحادا بظلما نذقها مج نا معذابا أليم

ال عم ن ألحد. والواجب على المههرء أن فيه أي م ن هم به فيه بإلحاد فض
يذكر نعمة الله عليه في كل مكان، ل في مكهة فحسههب، بلدنها ههه وللههه
اا الحمد ه اليوم مهه ن آمهه ن بلد العههالم، وهههي مهه ن أشههد بلد العههالم رغههد
اا،  أطعمنا الله تعالى م ن الجههوع، وآمننهها مهه ن الخههو ف، فعلينهها أن وعيش
نشههكر هههذه النعمههة، وأن نتعههاون علههى الههبر والتقههوى، وعلههى المههر
نن بالمعرو ف والنهي ع ن المنكر، وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأ
وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفي ن،  والواجب علينهها ولسههيما علههى طلبههة
العلم إذا اختلفوا بينهم أن يجلسههوا للتشههاور، وللمناقشههة الهادئههة الههتي
يقصد منها الوصول إلى الحق، ومتى تبي ن الحههق للنسههان وجههب عليههه
اا حتى يقههول اا معصوم اتباعه، ول يجوز أن ينتصر لرأيه؛ لنه ليس مشرع
إن رأيه هو الصواب، وأن ما عههداه هههو الخطههأ. الههواجب علههى النسههان

اوماا كانا لمؤمج نا اولا مؤمنششةالمؤم ن أن يكون كما أراد الله منه، (( 
ااا أنا ليكعونا لهما الخيرةا مج نا أمرهم إذاا قضىا اللها اورسعولها أمر

اا الا مبينشش  )) ، أمهها كههوناومج نا ليعصا اللها اورسعولها فقدا ضششلا ضششل
النسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه، ولو تبي ن له أنه باطل فهذا



خطأ، هذا م ن دأب المشركي ن الذي ن أبوا أن يتبعوا الرسههول وقههالوا: ((
 )). نسههألإناا اوجدناا آباءناا معلىا أمةا اوإناا معلىا آثارهما مهتششداون

الله أن يديم علينا وعليكههم نعمههة السههلم، والمهه ن فههي الوطههان، وأن
يجعلنا إخوة متآلفي ن علههى كتههاب اللههه وسههنة رسههوله صههلى اللههه عليههه
.وعلى آله وسلم


